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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته 
مد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه الح

 ، أما �عد...أجمعین
عــن  )الصــحیح(وفــي : فــي �ــاب مــا جــاء فــي �ثــرة الحلــف: "-رحمــه هللا تعــالى–فیقــول المؤلــف 

َخْیُر «: -صلي هللا علیه وسلم-قال: قال رسول هللا  -عنهتعالى رضي هللا -عمران بن حصین 
–هذه األمة هي خیر األمـم بـال شـك؛ لقـول هللا  "»ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهمْ ، ُأمَِّتي َقْرِني، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهمْ 

ــاِس}: -جــلَّ وعــال ــٍة ُأْخِرَجــْت ِللنَّ ــَر ُأمَّ ــُتْم َخْی جــلَّ –والخیر�ــة مقرونــة �قولــه  ]١١٠[آل عمــران: {ُكْن
فهـذه األمـة خیـر األمـم إن  ،]١١٠[آل عمران: َمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر}{َتْأُمُروَن ِ�الْ : -وعال

 قامت �الوصف الذي ُعلِّقت علیه الخیر�ة.
 -والمـــراد بهـــم صـــحابته ،-علیـــه الصـــالة والســـالم–هـــذه األمـــة التـــي هـــي خیـــر األمـــم خیرهـــا قرنـــه 

 . -رضوان هللا علیهم
ــِذیَن َیُلــوَنُهمْ « ــِذیَن َیُلــوَنُهمْ  ُثــمَّ ، ُثــمَّ الَّ القــرن الجیــل مــن النــاس علــى قــول �ثیــٍر مــن أهــل العلــم، » الَّ

قـــال �عضـــهم: ســـبعون، وقـــال و ن، و ومـــنهم مـــن �ُحـــده �الســـنین، فیقـــول: مائـــة ســـنة أو مائـــة وعشـــر 
 �عضهم: تسعون، أقوال �ثیرة ذ�رها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري).

�ة انقـرض �مـوت آخـرهم أبـي واثلـة عـامر بـن الطفیلـي هذا القرن الذي ُحد بهـذا الحـد، قـرن الصـحا
قـال سـنة عشـٍر مـن  -علیه الصالة والسالم–الذي مات سنة عشٍر ومائة، مائة وعشر؛ ألن النبي 

ال �ــأتي علــى النــاس مائــة عــام وعلــى وجــه األرض نفــٌس منفوســة أو مــا مــن نفــٍس «الهجــرة: 
لــه فیهــا، فمــات أبــو الطفیــل ســنة عشــٍر �عنــي مــن لیلتــه التــي قا »منفوســة �ــأتي علیهــا مائــة عــام

 ومائة.
انقرض عصـر الصـحا�ة بوفـاة آخـرهم، و�ن �ـان �عضـهم �قـول: ال ُ�سـمى عصـر الصـحا�ة إال إذا 
كانوا �ثرة غالبة، و�ذا �ان األكثر من التـا�عین، قـالوا: هـذا عصـر التـا�عین، و�ـذلك مـا �عـده؛ ولـذا 

 عاًما. أر�عون ن القرن إ�قول �عضهم: 
سـنة عشـر  -علیـه الصـالة والسـالم–ن القـرن سـبعون عاًمـا بـدلیل أنـه �عـد وفاتـه أیـرى  وابن حجـر

ن، وحدَّ نها�ة القـرون و ن وعشر ان وعشرة، مع العشر مائتاإذا ضر�نا السبعین في ثالثة الناتج مائت
 المفضلة �مائتین وعشر�ن؛ ألنه �ثرت فیها الفتن، و�ثر فیها القتـل، و�ثـر فیهـا االنحـراف، هـذا مـا

 اختاره ابن حجر.
ن الصـحا�ة وهـم إوعلى �ل حال ال شك أن جیل الصحا�ة جیـل ال قبلـه وال �عـده خیـٌر منـه، حتـى 

 ، حــوار�يخیــر القــرون، خیــر األمــة، واألمــة خیــر األمــم، قــالوا: إن الصــحا�ة أفضــل مــن الحــوار�ین
لرسـول، فـال ومن غیـرهم مـن أصـفیاء ا -سالمعلیه ال–عیسى، ومن السبعین الذي اختارهم موسى 

�من هو خیٌر منهم، قد �أتي �عض األفراد من التا�عین من هو في العلـم  �أتيقبلهم وال �عدهم من 
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ـحبة فـأمٌر ال ینالـه أحـٌد  أو في العبادة َأمَیز مـن �عـض الصـحا�ة فـي هـذا البـاب، أمـا فـي �ـاب الصُّ
لـه أجـر خمسـین قـالوا:  -والمـراد أهلـه-سواهم؛ ولذا جاء في الحـدیث أن للعامـل عنـد فسـاد الزمـان 

وهذا معروٌف أن التفضیل في العمل �غض النظر عن الصحبة التـي  ،»ِمْنُكمْ «منا أو منهم؟ قال: 
 ال ُ�شار�هم فیها أحد.

وال شــك أن عهــد التــا�عین فیــه الخیــر أظهــر، والعلــم والفقــه فــي الــدین، » ُثــمَّ الَّــِذیَن َیُلــوَنُهمْ ، َقْرِنــي«
أكثـر، فهـم الـذین یلـون الصـحا�ة، یلـونهم أتبـاع التـا�عین، و�شـار�ونهم فـي والعمـل والعبـادة والـدعوة 

 ظهور الخیر والعمل �ه والدعوة إلیه، فهؤالء القرون الثالثة هم أفضل األمة.
ثم �أتي أناس وال یزال �ل زماٍن خیٌر من الذي یلیه، فـال �ـأتي زمـاٌن إال والـذي �عـده شـرٌّ منـه إلـى 

 قیام الساعة.
ل: إننــا رأینــا فــي �عــض األقطــار فــي العصــور المتــأخرة، وقرأنــا عــن قــروٍن متقدمــة فلــو قــد �قــول قائــ

 قارنا وجدنا هذا المتأخر أفضل من المتقدم.
ن فـي جهـٍة مـن الجهـات �كونـون أفضـل مـن غیـرهم فـي و هذا ال �منع أن یوجد أفراد أو ُأنـاس معینـ
              ون على جهة العموم.   الكالم على القر  ،الجملة، والمفاضلة الفرد�ة ما هي بواردة

قـال عمـران: فـال أدري أذ�ـر �عـد قرنـه » ُثـمَّ الَّـِذیَن َیُلـوَنُهمْ ، َخْیُر ُأمَِّتي َقْرِنـي، ُثـمَّ الَّـِذیَن َیُلـوَنُهمْ «"
  الُمحقق أنها مرتان، فالقرون الُمفضلة ثالثة." ا؟مرتین أو ثالثً 

أم الخطـــاب لمـــن، للصـــحا�ة  »ُثـــمَّ ِإنَّ َ�ْعـــَدُكمْ « »وَن َوَال ُ�ْسَتْشـــَهُدونَ ُثـــمَّ ِإنَّ َ�ْعـــَدُكْم َقْوًمـــا َ�ْشـــَهدُ «
 .»َ�ْعَدُكمْ «للقرون المفضلة؟ ما قال: �عدهم، قال: 

 طالب: �عد الصحا�ة.
 �عد الصحا�ة.

 .»نَ َوَال ُ�ْسَتْشَهُدو« یدلون �شهاداتهم قبل أن ُتطلب منهم» َقْوًما َ�ْشَهُدوَن َوَال ُ�ْسَتْشَهُدونَ «
  �خونون األمانات؛ ولذلك ال �أتمنهم أحد.» َوَ�ُخوُنوَن َوَال ُیْؤَتَمُنونَ «
َمنُ و َوَ�ْنِذُروَن َوَال یُ «   أین الشاهد من الحدیث للباب الحلف؟ »ُفوَن َوَ�ْظَهُر ِفیِهُم السِّ

 طالب:.........
 ما ُیلزم.

 طالب:.........
 أین الیمین؟» َوَ�ُخوُنونَ «

 طالب:.........
ــَهاَدَتهُ «نعــم  ــُه َش ــُه َوَ�ِمُیُن ــِدِهْم َ�ِمیَن ــَهاَدُة َأَح ــِبُق َش ُ�فســره مــا �عــده ُ�فســره الحــدیث الــذي �عــده  »َتْس

 .»َ�ْشَهُدوَن َوَال ُ�ْسَتْشَهُدونَ «
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وجاء مدح من ُیبادر �الشهادة، لماذا؟ محمول على إذا ما جهل هذه الشهادة صاحبها، وخشـي أن 
ادر �ــأداء شــهادته؛ مــن أجــل أال �كــتم، فــإذا خشــي علــى الحــق أن �ضــیع الحــق علــى صــاحبه، فبــ

 ال مانع أن ُیدلي �شهادته؛ لعدم علم صاحبها �ه.ف�ضیع 
 �خونون األمانات.» َوَ�ُخوُنوَن َوَال ُیْؤَتَمُنونَ «

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 نت علیه تجب.إذا تعیَّ 

 طالب:.........
 ضیاع الحق على صاحبه �جب ال �جوز �تمانه.  ولو لم ُ�سأل، إذا خشي من 

 �عني إذا ظهرت الخیانة، فمن �أمن الخائن؟» َوَ�ُخوُنوَن َوَال ُیْؤَتَمُنونَ «
ـْذِر َوَ�َخـاُفوَن َیْوًمـا َ�ـاَن َشـرُُّه ُمْسـَتِطیًرا} واجـب والوفاء �النـذر »ُفونَ و َوَ�ْنِذُروَن َوَال یُ «  {ُیوُفـوَن ِ�النَّ

 .]٧[اإلنسان:
ـَمنُ « ـره فـي األكــل، والعنا�ـة �ــه؛ حتـى �ســمن  »َوَ�ْظَهـُر ِفــیِهُم السِّ والــذم متوجـه علــى مـن �قصــد الشَّ

ـمنة �مـا �قولـون: تُـذهب الفطنـة وتُـوِرث الغفلـة، وال ُ�مـدح بهـا  ،و�غفل عمَّا ُخلق من أجلـه؛ ألن السِّ
 أحد.

 یباني.قال �عضهم: ما رأیت عاقًال سمیًنا إال أن �كون محمد بن الحسن الش
منة مـن غیـر طلـٍب مـن صـاحبها و�حـٍث عنهـا وجـاءت؛ ألن �عـض النـاس مـا �حتـاج  إذا �انت السِّ

�ــذا، هــذا مــا ُیــالم، لكــن  ه�ــذا وفیــ هُغــدد وفیــ ه�أكــل أكلــه مــن أقــل النــاس و�ســمن، �قولــون: فیــأن 
 الذي ُیالم أن تتجه همته لتغذ�ة جسده دون قلبه.

 طالب:........
مــا المــانع؟  ،إلیهــا مــا المــانع؟ إذا اضــُطر اإلنســان إلیهــا وُأِمنــت المفســدة هــذا إذا اضــُطر اإلنســان

عالج؛ ألن �عض الناس ما له عالج ترك األكل، وأكثر المشي، وفعل جمیع األسباب و�ز�د، هـذا 
 ما له عالج.

 طالب:........    
 �عني: �كُثر. »َوَ�ْظَهُر ِفیِهمُ «
ــه" ــن مســعودٍ : وفی ــه– عــن اب ــي  أن -رضــي هللا عن ــه وســلم-النب ــال: -صــلي هللا علی ــُر « ق َخْی

هناك خیر أمتي، وهنا خیر الناس وهو �ـاٍق علـى عمومـه؛ ألن األمـة خیـر األمـم، فخیـر  "»النَّاسِ 
 هذه الخیر�ة خیر هذه األمة الذین هم خیر الناس، خیر األمم هم خیر الناس. 

 وهي القرون المفضلة. ،ثالث قرون  كما تقدم» ُلوَنُهمْ َقْرِني، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذیَن یَ «
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ال یهتم �الشهادة وال �الیمین، تجـده  »ُثمَّ َ�ِجيُء َقْوٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َ�ِمیَنُه، َوَ�ِمیُنُه َشَهاَدَتهُ «
أي فـي األ�مان والشهادات عنده رخیصة، فال یدري أُ�قـدم هـذه أم هـذه؟ لعـدم تحر�ـه وتوقیـه، وهـو ر 

  هذا الباب.  
وهذا مـن �ـاب التأدیـب " كانوا �ضر�وننا على الشهادة والعهد ونحن صغار" :النخعي "قال إبراهیم"

ــــي  ــــة، �مــــا أمــــر النب ــــه الصــــالة والســــالم–والتر�ی ــــم ُ�صــــلِّ  -علی ــــغ عشــــًرا ول ــــن إذا بل �ضــــرب االب
د أو للزوجـة �مـا جـاء فـي القـرآن عنـد والتأدیب �الضرب سواًء �ان للولـ» َواْضِرُ�وُهْم َعَلْیَها ِلَعْشرٍ «

الحاجة ال مانع منه وهو مشروع، التأدیـب عموًمـا مشـروع، فـإن تـأدى هـذا المشـروع �غیـر الضـرب 
ر إال �الضرب فلیكن.  �ما دونه، فذلك المطلوب، و�ن تعسَّ

ًة عامة �عني من والهم هللا أمرهم إما وال�ة خاصة �األب ونحوه، أو من ُولي وال�" كانوا �ضر�وننا"
كاإلمــام ومــن ُینیبــه فــي هــذا البــاب �ضــر�ه، مثــل: رجــال الحســبة فــي الــزمن القــد�م والقر�ــب �ــانوا 

ن من ولي األمر أن �ضر�وا المخالفین، وفي ِحسبة على الباعة، في ِحسبة علـى �ـذا وعلـى یمخول
 ب.كذا، �انت في أسواق المسلمین قائمة، فمن غش یؤدَّب، ومن خان یؤدَّب، ومن سرق یؤدَّ 

�عنـي غیـر مكلفـین، ُتقبـل  "ونحن صـغار"�ضر�ونهم على الشهادة والعهد، الشهادة!  "ونحن صغار"
شهادة غیر المكلف؟ الجمهور ال؛ ألنه ال یؤمن أن �كذب؛ ألنـه لـم �جـِر علیـه قلـم التكلیـف، وقـال 

 �عضهم: ُتقبل، بداللة هذا الحدیث وغیره.
ا، ولــم ُیوجــد غیـرهم �حیــث لـو لــم ُتقبـل لضــاع الحــق، و�عضـهم �قــول: مـا دامــوا مجتمعـین لــم یتفرقـو 

ح هــذا القــول مــن ف ،والصــغار إذا تفرقــوا ســهل التــأثیر علــیهم، لكــن مــا دامــوا مجتمعــین بعضــهم ُیــرجِّ
أهل العلم �م هـو الشـأن فـي قبـول روایـتهم روا�ـة المـراهقین الـذین قـار�وا االحـتالم، فـإن �عـض أهـل 

 العلم یرى هذا.
شهادة الصغار الممیز�ن إذا ُأِمن التأثیر علـیهم ال شـك أنـه أهـون وأسـهل مـن وعلى �ل حال قبول 

 ضیاع الحق إذا لم یوجد غیرهم.
ـــظ األ�مـــان" ـــى: الوصـــیة �حف ـــه مســـائل: األول ـــاَنُكْم}�قـــول:  -جـــلَّ وعـــال–هللا " فی ـــوا َأْ�َم  {َواْحَفُظ

 ].٨٩[المائدة:
الشیخ جاء فـي المسـائل علـى الروا�ـة " لبر�ةل للسلعة، ممحقةٌ  الثانیة: اإلخبار �أن الحلف منفقةٌ "

ــٌة ِلْلَكْســِب «األخــرى  ــٌة ِلْلَكْســِب « الــذي فــي الروا�ــة التــي اعتمــدها» ُمْمِحَق  والروا�ــة األخــرى » ُمْمِحَق
 .»بر�ةُمْمِحَقٌة ِللْ «
یبــذل الیمــین بهــا" ال یبیــع إال و  إال بیمینــه الوعیــد الشــدید فــیمن ال �شــتري " مــن المســائل" الثالثــة"

الوعید الشـدید ى أ�خس األثمان، لو أراد أن �شتري �صلة حلف، ولو أراد أن یبیع مثلها حلف "عل
  بها".ال یبیع إال و  إال بیمینه فیمن ال �شتري 
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مـا فیـه مـا یـدعوه مـن شـدة » ُأَشـْیِمٌط َزانٍ «" الرا�عة: التنبیه على أن الذنب �عظم مع قلـة الـداعي"
ان �غــوي، وقــد ُ�فــتن اإلنســان، وقــد ُ�عاقــب بــذنٍب آخــر تكــون الشــهوة إلــى الزنــا، قــد ُیوجــد والشــیط

التنبیه على أن الذنب �عظم مـع عقو�ته أن ُ�فتن �النساء أو ما أشبه ذلك، �الذي دعا علیه سـعد "
  ". قلة الداعي

�عنـي عـدم الحاجـة دلیـل علـى أنـه متسـاهل فـي هـذا " فون سـتحلَ الخامسة: ذم الذین �حلفون وال �ُ "
 دي الیمین إال إذا طلبها.الباب، فال یؤ 

 طالب:........
القیــاس علــى الشــهادة مثلــه، الشــهادة مفادهــا إثبــات الحــق ســواٌء صــاحبها  "وال ُ�ســتحلفون" همــا فیــ

 الیمین أو لم ُ�صاحبها، لكن هذا أشد، إذا أدى الشهادة قبل أن ُ�طلبها وأكد ذلك �الیمین هذا أشد.  
بنـاًء علـى الشـك مـن " على القرون الثالثة، أو األر�عة -صلي هللا علیه وسلم-السادسة: ثناؤه "

 والراجح أنها ثالثة مع قرنه."ال أدري أذ�ر �عد قرنه اثنین أو ثالًثا؟"  عمران
 من الخصال التي جاءت في الحدیث." �ر ما �حدث �عدهموذِ "
والشـهادة ال  مثـل ذم الـذین �حلفـون وال ُ�سـتحَلفون،" ستشـهدون السا�عة: ذم الـذین �شـهدون وال �ُ "

للحقــوق إذا �انــت �غیــر حــق، و�عضــهم �ســتروح إلــى رد الشــهادة إذا ُأودیــت  اشــك أن فیهــا تضــییعً 
 قبل طلبها.

 طالب:........
 ُ�كفِّر حتى �غلب على ظنه أنه أدى، حتى �غلب على ظنه ما یتأكد التأكد صعب. 

�ــاب التر�یــة والتأدیــب  وهــذا مــن" الثامنــة: �ــون الســلف �ضــر�ون الصــغار علــى الشــهادة والعهــد"
�قــوم �ــه األب، �قــوم �ــه ولــي األمــر ومــن واله مــن نوا�ــه لتأدیــب الصــغار وتنشــئتهم علــى الصــدق، 

 واألخالق الفاضلة.
 �هللا أعلم.

 طالب:.........
ب.  المعلم له أن یؤدِّ


